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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการ ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคและพัฒนาการด าเนินงานในการบริหารงานด้านสืบสวนและปราบปรามผู้ลักลอบสินค้าหนี
ศุลกากร โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการบริหารงานด้านสืบสวน
และปราบปรามผู้ลักลอบสินค้าหนีศุลกากร มีขั้นตอนส าคัญอยู่ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การสืบสวน
หาข่าวการกระท าความผิด 2) วางแผนการด าเนินงาน 3) ลงมือปฏิบัติด าเนินการจับกุมผู้กระท าความผิด 
4) วัดผลหลังจากการจับกุม 5) การจัดท ารายงานข้อมูลในการจับกุม ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารงานด้านสืบสวนและปราบปรามผู้ลักลอบสินค้าหนีศุลกากร คือ 1) ปัญหาในด้านของทรัพยากร
บุคคล 2) ปัญหาในด้านของอุปกรณ์และเทคโนโลยี 3) ปัญหาในด้านงบประมาณ 4) ปัญหาในด้านนโยบาย 
ทั้งนีข้้อเสนอแนะในแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคและพัฒนาการด าเนินงานในการบริหารงานด้านสืบสวน
และปราบปรามผู้ลักลอบสินค้าหนีศุลกากร คือ  1) มีการจัดอบรมให้ความรู้ มีการจัดสรรบุคลากรให้เพ่ิมขึ้น 
มีการใช้ระบบพ่ีสอน 2) กรมจะต้องมีการจัดสรรอุปกรณ์ เทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น 3) มีการจัดสรรงบประมาณให้
มากขึ้น 4) นโยบายจะต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนมากขึ้น และจากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1) มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความช านาญ ความถนัด ปลูกฝังจิตส านึกให้เป็นคนดี มีคุณธรรม  
2) พัฒนาทางด้านระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ 3) มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ 
 
ค าส าคัญ: การบริหารงานด้านสืบสวนและปราบปราม ผู้ลักลอบสินค้าหนีศุลกากร กรมศุลกากร  
 
 
 
 

*บทความน้ีเรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การบริหารงานด้านสบืสวนและปราบปรามผู้ลักลอบสินค้าหนีศุลกากรของ
ส่วนสืบสวนปราบปราม 2 กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร 

**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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บทน า 

 ในโลกยุคปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจแต่ละประเทศ
เป็นอย่างมาก โดยแทบทุกประเทศในโลกได้มีการท าการค้าร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าและ
บริการระหว่างประเทศโดยการน าเข้าส่งออก โดยทั่วไปแล้วนั้นไม่มีประเทศใดในโลกนี้ทีมี่ขีด
ความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการทุกอย่างได้ครบวงจรและเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค
ภายในประเทศของตน รัฐบาลจึงมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน เลือกใช้ความได้เปรียบหรือความถนัด
ในการผลิตสินค้าและบริการที่ประเทศของตนเองมีอยู่ในการท าการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือเป็นการสร้าง
รายไดใ้ห้กับประชาชนในประเทศและเป็นการสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดรีะหว่างประเทศคู่ค้าเพ่ือต่อยอด
สามารถท าธุรกิจอ่ืนๆได้อีกในอนาคตต่อไป ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันเป็นประเทศท่ีมีการท าการค้า
ระหว่างประเทศมาอย่างยาวนาน โดยมีการน าเข้าส่งออกสินค้าในปริมาณท่ีสูง มูลค่าหลายแสนล้านบาท 
จากมลูค่าการน าเข้าส่งออกสินค้าในปริมาณสูงของประเทศไทยนั้น แสดงให้เห็นถึงรายได้จากภาษีอากร
จากการน าเข้าส่งออกสินค้า โดยรายได้ดังกล่าวจะน ามาใช้ในให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาสังคม พัฒนาประเทศให้มีคุณภาพที่ดีมากข้ึน แต่ก็ยังมีกลุ่มคนที่
ต้องการเอาเปรียบประเทศ โดยการไม่ปฏิบัติพิธีการการน าเข้าส่งออกหรือพิธีการศุลกากรอย่างถูกวิธี ทั้ง
การหลีกเลี่ยงภาษีอากร ลักลอบสินค้าหนีศุลกากร เป็นต้น เพ่ือให้ตนเองได้ผลประโยชน์เพียงกลุ่มเดียว
โดยไม่ค านึงถึงความเสียหายที่ประเทศจะได้รับผลกระทบ โดยกรมศุลกากรนั้นเป็นหน่วยงานในภาครัฐที่มี
ภารกิจเกี่ยวข้องกับการท าการค้าระหว่างประเทศไดม้ีความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและให้ความส าคัญ
ในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยกรมศุลกากรมีภารกิจหลักคือการจัดเก็บภาษีอากรส าหรับสินค้าที่น าเข้า
และส่งออกรวมทั้งยังมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรแทนหน่วยงานอื่นเพ่ือเป็นรายได้ของรัฐเพ่ือน ามาเป็น
รายได้เข้าประเทศเพ่ือน ามาพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังมีอีกหนึ่งภารกิจหลักคือการอ านวยความสะดวกทาง
การค้าให้กับผู้ประกอบการในการด าเนินพิธีการศุลกากร เพื่อเป็นหนึ่งในตัวช่วยในการเพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขันทางการค้าของประเทศ พัฒนา สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในประเทศ ในขณะเดียวกันหน้าที่
ที่ส าคัญอีกรูปแบบหนึ่งของกรมศุลกากรคือการมีหน้าที่ในการสืบสวนและปราบปรามการกระท าความผิด
ตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบหนีศุลกากร การหลีกเลี่ยงภาษี
อากร เป็นต้น เพ่ือปกป้องสังคม เศรษฐกิจอีกท้ังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศด้วย 

โดยเฉพาะในเรื่องของการสืบสวนและปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากรและ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากในภารกิจของกรมศุลกากร เพราะการ
กระท าความผิดไม่ว่าจะเป็น การลักลอบหนีศุลกากร การหลีกเลี่ยงภาษีอากร ล้วนมีผลกระทบต่อ
ประชาชน สังคม เศรษฐกิจในประเทศเป็นอย่างมาก ดังเช่น การหลีกเลี่ยงภาษีอากร  ท าให้เสียโอกาสใน
การเก็บภาษีอากรที่ควรจะได้เพ่ือน ามาเป็นรายได้ของรัฐ การน าเข้าสินค้าลักลอบหนีศุลกากรเพ่ือน า
สินค้าต้องห้าม ต้องก ากัด สินค้าที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาใช้งานในประเทศ เป็นผลกระทบท าให้ผู้ที่
ปฏิบัติพิธีการศุลกากรน าเข้า ส่งออก อย่างถูกต้อง เสียเปรียบในด้านการแข่งขัน อีกทั้งเป็นสิ่งที่ท าใ ห้
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ประชาชนได้รับผลกระทบจากการใช้สินค้าที่อาจไม่มีคุณภาพได้ จากปัญหาเหล่านี้ กรมศุลกากรจึงต้องมี
กระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การออกนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ การบริหารงานภาครัฐ
แนวใหม่ที่มีความทันสมัยเหมาะสมกับปัจจุบัน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรใช้ในการสืบสวน หาข้อมูลในการ
กระท าความผิดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือที่จะน ามาเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานทางด้านการ
ปราบปรามในการกระท าความผิด ซ่ึงการปฏิบัติงานทางกรมศุลกากรก็ไดย้ึดมั่นหลักในการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลเพ่ือเป็นแนวทางในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส่วนสืบสวนปราบปราม 2 กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร 
จึงมีความสนใจที่จะวิจัยการบริหารงานด้านสืบสวนและปราบปรามผู้ลักลอบสินค้าหนีศุลกากร เพ่ือศึกษา
กระบวนการ ศึกษาปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนศึกษาข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคและ
พัฒนาการด าเนินงานของบุคลากรส่วนสืบสวนปราบปราม 2 กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร 
ต่อไป 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ

วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัยวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือ
ปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านสืบสวนและ
ปราบปรามผู้ลักลอบสินค้าหนีศุลกากร 

2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วย 
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structure interview or formal 
interview) 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของส่วนสืบสวนปราบปราม 2  

กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานสืบสวนและปราบปรามผู้ลักลอบ
สินค้าหนีศุลกากร 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์    
ก่อสกุล, 2561, หน้า 45) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 10 คน 
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ 
       1) หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ซึ่งปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายซึ่งเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์และความช านาญในการท างานโดยมีหน้าที่ในการก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ประสานงาน 
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แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การสืบสวนและการปราบปรามการกระท าความผิดที่เก่ียวข้องกับการลักลอบ
สินค้าหนีศุลกากรของฝ่ายสืบสวนและปราบปรามจ านวน 2 คน 
 2) นักวิชาการศุลกากรช านาญการ ซึ่งปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  
หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่มีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสืบสวนและ
ปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการลักลอบสินค้าหนีศุลกากรตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 2 คน 
 3) นักวิชาการศลุกากรปฏิบัติการ ซึ่งปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  
หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่มีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสืบสวนและ
ปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการลักลอบสินค้าหนีศุลกากรตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 4 คน 

      4) เจ้าพนักงานศุลกากรช านาญงาน ซึ่งปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นหรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในการท างานกระบวนการสืบสวนและปราบปรามการ
กระท าความผิดเกีย่วกับการลักลอบสินค้าหนีศุลกากรตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องใน
เขตพ้ืนทีค่วามรับผิดชอบและปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 2 
คน 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์

โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structure interview or formal 
interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดแน่นอนตายตัว จะ
สัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75) และการสัมภาษณ์จะท าการ
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้
แจ้งให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึก โดยก่อน
สัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้สัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 

โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือเอกสารประกอบการบรรยายรวมถึงเอกสาร 

ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
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1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ  
อย่างละเอียด 

1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น 
กฎระเบยีบ พระราชบัญญัติ ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศกรมศุลกากร ค าสั่งกรมศุลกากร คู่มือ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์  
โดยที่ผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซ่ึงใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ 
มีโครงสร้าง(Structured interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ 
ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ 
ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอน

ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน 

หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสาร

ทีเ่กี่ยวข้องได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกัน
และแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย
กระบวนการ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคและพัฒนาการด าเนินงานใน
การบริหารงานด้านสืบสวนและปราบปรามผู้ลักลอบสินค้าหนีศุลกากรของส่วนสืบสวนปราบปราม 2 กอง
สืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
การบริหารงานด้านสืบสวนและปราบปรามมีความเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติเป็น

อย่างมากเนื่องจากเป็นตัวการก าหนดกรอบแนวทาง ทิศทาง เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจากนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง โดยพบว่าการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญยิ่งในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ เพราะการนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการขององค์กรที่จะนำเอานโยบายต่างๆ 
ที่มีการกำหนดขึ้นมาจากระดับสูงออกไปปฏิบัติเพ่ือให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
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ในนโยบายอย่างชัดเจนที่สุด ตามทัศนของ Mclaughlin (อ้างถึงใน วีณาพึงวิวัฒน์นิกุล, 2561, หน้า 68) สรุป
ไว้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการขององค์การที่ต่อเนื่องเป็นพลวัตซึ่งได้รับการปรุงแต่งและ
หล่อหลอมโดยปฏิสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายและกลยุทธ์ของนโยบายกับสภาพขององค์การที่รับผิดชอบใน
การด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วง กล่าวอีกนัยหนึ่ง การน านโยบายไปปฏิบัติเกี่ยวข้องกบัการปฏิบัติให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมาย โดยพยายามปรับเปลี่ยนประนีประนอมระหว่างเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้กับ
ข้อจ ากัดเง่ือนไขและสภาพแท้จริงของหน่วยปฏิบัติ  

การท างานในด้านสืบสวนและปราบปรามนั้น ทรัพยากรที่มีความส าคัญที่สุดก็คือ ทรัพยากร
มนุษย์หรือคน เพราะการท างานในการลงมือพ้ืนที่ปฏิบัติจริงจะต้องใช้ทั้งความรู้ ความช านาญ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ความร่วมมือกัน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติโดยตรง 
โดยพบว่าการน านโยบายไปปฏิบัติได้ต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งหมายถึงคน คนเป็นปัจจัยทางการ
บริหารที่มีความส าคัญต่อผลส าเร็จขององค์กรมากท่ีสุด กล่าวคือ หากไม่มีคนในองค์การแล้วองค์การย่อม
ไม่อาจเกิดขึ้นได้ เพราะปัจจัยที่ก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ คือ 
ก าลังคนและคุณภาพของคน และจะต้องจะต้องได้รับการสนับสนุนทางทรัพยากรทั้งด้านการเงินและ
งบประมาณท่ีมีจ านวนที่เพียงพอต่อการน านโยบายไปปฏิบัติอีกด้วย ดังนั้น ทรัพยากรมนุษย์จึงมีผลต่อ
ความส าเร็จขององค์การในการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างมาก 

เมื่อได้รับมอบแนวทางการปฏิบัติจากนโยบายและได้ศึกษาแนวทางจนเข้าใจในตัวนโยบายในการ
ท างานแล้ว การบริหารการท างานในกระบวนการจะต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้การ
ท างานมีผลสัมฤทธิ์ตามที่วางเป้าหมายไว้ เมื่อมีการน านโยบายที่ได้รับมอบหมายน ามาปฏิบัติแล้วนั้น 
กระบวนการบริหารการท างานจะเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยในกระบวนการบริหาร
ที่ดีจะต้องมีแบ่งขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพตามทัศนของ Fayol (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2561, 
หน้า 23-25) ได้อธิบายว่า หลักขององค์การและการจัดการ และแบ่งกิจกรรมหรือส่วนประกอบของการบริหาร 
ไว้เป็น 5 ขั้นตอน คือ 1.การวางแผน 2.การจัดรูปงาน 3.การสั่งการ 4.การประสานงาน และ 5.การควบคุม
บังคับบัญชา หรอืตามทัศนของ Urwick and Gulick (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2561, หน้า 25-26) ได้
อธิบายว่า POSDCORB เป็นชื่อย่อที่ผสมจากอักษรตัวต้นของชื่อเต็มเพ่ืออธิบายถึงหน้าที่การบริหารงานที่
ดี อักษรตัวต้นจะเป็นตัวบอกขั้นตอนในการท างานให้มีประสิทธิภาพได้แก่ การวางแผน (Planning) การ
จัดองค์การ (Organizing) การบริหารบุคคล (Staffing) การสั่งการ (Directing) การประสานงาน 
(Coordinating) การท ารายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting)  

ทั้งในปัจจุบันนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้การท างานในสมัยใหม่จะต้องมีการน า
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในระบบราชการเพ่ือให้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้น โดยตามทัศนของ 
เดช อุณหะจิรังรักษ์ (2561, หน้า 34) อธิบายว่าค าว่า “การจัดการภาครัฐแนวใหม่” ว่าเป็นกรอบความคิดที่
ครอบคลุมทฤษฎี แนวคิดและเทคนิควิทยาการทางการจัดการอย่างกว้างขวางและหลากลาย มีลักษณะร่วม
กันที่ส าคัญ นั่นคือ การสะท้อนถึงจิตวิญญาณของการมุ่งเน้น “การปฏิรูป” การบริหารงานในภาครัฐเพ่ือเข้า
มาแก้ไขปัญหาทางการบริหารที่ตัวแบบการบริหารงานดั้งเดิมมิอาจจะจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลดังในอดีตโดยมีจุดเน้นส าคัญคือ การเน้นความส าคัญไปที่ระบบการจัดการมากกว่าเรื่องนโยบาย 
การมุ่งเน้นผลงานและประสิทธิภาพ การมุ่งปรับโครงสร้างในแบบระบบราชการที่มีความเทอะทะและใหญ่โต
ไปสู่องค์การที่มีขนาดเล็ก การปรับระบบการบริหารจัดการที่วางอยู่บนกลไกทางการตลาดมากขึ้น มีการ
วัดผล การจูงใจทางการเงิน ความเป็นอิสระในการจัดการ และการสร้างระบบสนับสนุนบุคลากร โดยการน า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น จะเห็นได้ว่าการจัดการภาครัฐแนวใหม่
สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานสืบสวนและปราบปรามได้เป็นอย่างดี โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การเน้นความคุ้มค่าในการท างานให้เหมาะสมทรัพยากรที่เสียไป มีการ
น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารงานเพ่ือให้ก้าวทันตามโลกในยุคปัจจุบัน  

การปฏิบัติงานด้านสืบสวนและปราบปรามจะต้องมีการยึดหลักปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
เนื่องจาก การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหลักการบริหารจัดการที่ดี มีการปรับวิธีคิด โดย
ก าหนดเจตนารมณ์เพ่ือให้ทุกฝ่าย ร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันจัดการ ร่วมกันรับผิดชอบ ไปสู่ความ
มั่นคง ความสงบสุข เพ่ือให้เกิดความสันติสุขและการพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืน โดยหลักธรรมาภิบาลนั้น 
ตั้งอยู่บนรากฐานของความถูกต้อง ความดีงาม ความมั่นคง ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิด การบริหารจัดการในทุกระดับ เพ่ือปรับวัฒนธรรมขององค์กรในภาครัฐใหม่ จากเดิมที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และขาดความชอบธรรม กฎระเบียบที่เขม้งวด รวมถึงช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารที่ไม่ต่อเนื่องตามทัศนของ วิโรจน์  ก่อสกุล (2561, หน้า 103 - 104) อธิบายว่า การ
บริหารงานภาครัฐ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ที่ว่า ในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่
บนพื้นฐานของหลักส าคัญอย่างน้อย 6 ประการ ได้แก่ 
 1) หลักนิติธรรม คือ หลักการเก่ียวกับการตรากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้มี
ความทันสมัยและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งจะต้องเป็นที่ยอมรับในสังคม คนในสังคมจะต้องยินยอมพร้อมใจ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับที่ออกมา โดยจะถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย ไม่ได้
ปกครองตามอ าเภอใจหรือตามอ านาจของบุคคลใด 
 2) หลักคุณธรรม คือ หลักการที่ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องยึดถือ
หลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เป็นตัวอย่างแก่คนในสังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชน มีการพัฒนาตนเองไปด้วย สนับสนุนให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ขยัน อดทน มีระเบียบ
วินัย ประกอบอาชีพที่สุจริตจนเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติของคนไทย 
 3) หลักความโปร่งใส คือ หลักการที่สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันในองค์กร โดยจะมี
การปรับปรุงกลไกในการท างานของทุกองค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารต่างๆทีเ่ป็นประโยชน์ให้ประชาชนที่มีความต้องการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และมีกระบวนการให้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบการท างานความได้ทุกเมื่อ 
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 4) หลักความส่วนร่วม คือ หลักการที่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหา รับรู้ปัญหา และเสนอความคิดเห็นส่วนบุคคล ในการตัดสินใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นของ
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งความเห็นในเรื่องต่างๆ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ เป็นต้น 
 5) หลักความรับผิดชอบ คือ หลักการที่ให้แต่ละบุคคลมีความตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ที่ควร
ปฏิบัติของตนเอง ซึง่จะเป้นหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม และการกระตือรือร้น
ในการเข้าช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนเคารพในสิทธิของผู้อื่น ในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง  
 6) หลักความคุ้มค่า คือ หลักการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน
สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยจะต้องมีการเชิญชวนให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า มีการคิดค้น
สร้างสรรค์สินค้า บริการที่มีคุณค้า มีคุณภาพที่สามารถเข้าไปแข่งขันได้ในเวทีโลก และจะต้องมีการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืนต่อไป 
 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็น
ประเด็นต่างๆเรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประเด็น ดังนี้ 

  1. กระบวนการในการบริหารงานด้านสืบสวนและปราบปรามผู้ลักลอบสินค้าหนีศุลกากรของส่วน
สืบสวนปราบปราม 2 กองสืบสวนและปราบปราม มีดังนี้  

1.1 การสืบสวนหาข่าวการกระท าความผิดฐานลักลอบสินค้าหนีศุลกากร โดยจะมีวิธีการ
สืบสวนหาข่าวจากภายใน ไม่ว่าจะเป็นจากข้อมูลทางระบบของศุลกากร จากแฟ้มคดีเก่า จากข้อมูล
ภายในองค์กร สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต นโยบายจากระดับผู้บริหาร และได้รับ
ข่าวสารจากภายนอก คือ ได้รับจากสายข่าวหรือได้รับข่าวสารจากประชาชน 

1.2 การวางแผนการด าเนินงาน ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ส าคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งในการ
วางแผนจะต้องมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เตรียมแผนงานในการปฏิบัติงาน ประเมินความเสี่ยง 
ความคุ้มค่าในการท างาน เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์  

1.3 ลงมือปฏิบัติด าเนินการจับกุมผู้กระท าความผิด โดยจะด าเนินการจับกุมโดยปฏิบัติตามที่ได้
วางแผนการด าเนินงานไว้ โดยการปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติตามหลักนิติธรรมว่าด้วยหลัก กฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการเข้าจับกุมจะต้องปฏิบัติด้วยหลักคุณธรรมและเน้นถึงความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที่ด้วย 

1.4 วัดผลหลังจากการจับกุม จะต้องมีประเมินผลกระแสตอบรับหลังจากการจับกุม มกีาร
ทบทวนถึงการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ว่ามีข้อผิดพลาด ข้อปรับปรุงอย่างไร เพ่ือน าไปพัฒนาและแก้ไขในการ
ปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป 

1.5 การจัดท ารายงาน จัดท าข้อมูลในการปฏิบัติการจับกุมที่ผ่านมาไว้ เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูล
ในการใช้ในการสืบสวน แนวทางในการปฏิบัติงาน การหาข่าวการกระท าความผิดต่อไปในอนาคต รวมทั้ง
เป็นการจัดท ารายงานเพ่ือเก็บไว้เป็นข้อมูลและเสนอให้ผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบถึงผลในการปฏิบัติงาน 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานด้านสืบสวนและปราบปรามผู้ลักลอบสินค้าหนีศุลกากร
ของส่วนสืบสวนปราบปราม 2 กองสืบสวนและปราบปราม มีดังนี ้  
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2.1 ปัญหาในด้านของทรัพยากรบุคคล โดยส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่เป็นบุคลากรใหม่ ท าให้ขาด
ความรู้ความช านาญและประสบการณ์ในการท างาน รวมทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

2.2 ปัญหาในด้านของอุปกรณ์และเทคโนโลยี โดยยังขาดแคลนอุปกรณ์ในการท างานที่ไม่
เพียงพอและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเพ่ือช่วยในการท างาน 

 2.3 ปัญหาในด้านงบประมาณ โดยงบประมาณท่ีใช้ในด้านการสืบสวนและปราบปรามยังไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

2.4 ปัญหาในด้านนโยบาย ความชัดเจนในการสั่งการ ความชัดเจนของนโยบาย ความ
เข้มงวดในการสั่งการ 
 3. ข้อเสนอแนะในแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคและพัฒนาการด าเนินงานในการบริหารงานด้าน
สืบสวนและปราบปรามผู้ลักลอบสินค้าหนีศุลกากรของส่วนสืบสวนปราบปราม 2 กองสืบสวนและ
ปราบปราม มีดังนี้ 

3.1 มีการจัดอบรมให้ความรู้ในงานด้านสืบสวนและปราบปรามแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน เพ่ือเป็น
แนวทางในการน าไปใช้ปฏิบัติงาน มีการจัดสรรบุคลากรให้เพ่ิมข้ึน มีการใช้ระบบพ่ีสอนน้อง (Coaching) 
เพ่ือให้เรียนรู้งานจากผู้มีประสบการณ์ท างานโดยตรงในพ้ืนที่การท างานจริง 

3.2 กรมจะต้องมีการจัดสรรอุปกรณ์ เทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

3.3 จะตอ้งมีการจัดสรรงบประมาณให้มากข้ึน ให้มีต่อความเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
3.4 นโยบายจะต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนมากขึ้น มีการพูดคุยสื่อสารกันมากข้ึน มีการออก

ระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้เข้าใจแนวทางในการปฏิบัติอย่างทั่วถึง 
อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
กระบวนการในการบริหารงานด้านสืบสวนและปราบปรามผู้ลักลอบสินค้าหนีศุลกากรของ

ส่วนสืบสวนปราบปราม 2 กองสืบสวนและปราบปราม มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

1. การสืบสวนหาข่าวการกระท าความผิดฐานลักลอบสินค้าหนีศุลกากร โดยจะมีวิธีการสืบสวน
หาข่าวจากภายใน เช่น ข้อมูลทางระบบของศุลกากร จากแฟ้มคดีเก่า ข้อมูลภายใน และสืบสวนหาข่าว
จากภายนอก เช่น ได้รับข่าวจากสายข่าวหรือจากประชาชนทั่วไป ซึ่งแหล่งของข้อมูลต้องมีความน่าเชื่อถือ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ วรเดช จันทรศร (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 10) ว่าการ
น านโยบายไปปฏิบัติเป็นเรื่องของการศึกษาว่าองค์กรที่รับผิดชอบสามารถน าและกระตุ้นให้ทรัพยากร
ทางการบริหาร ตลอดจนกลไกท่ีส าคัญทั้งมวลมาปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายที่ระบุไว้ได้หรือไม่ และ
ได้เพียงใด การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติจึงเป็นการแสวงหาวิธีการและแนวทางเพ่ือปรับปรุงนโยบาย 
แผนงาน โครงการให้ดีขึ้น การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนต้อง
ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนในการท างานของภาครัฐและรวมถึงภาคประชาชน ซึ่งเป็นการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการช่วยป้องกันปราบปรามการกระท าผิดในการลักลอบสินค้า สอดคล้องกับแนวคิดของ 
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วิโรจน์  ก่อสกุล(2561, หน้า 103 - 104) อธิบายว่า ธรรมาภิบาลในประเทศไทยมีระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง คือ หลักความส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม รับรู้ และเสนอความเห็น
การตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็นการไต่สวนสาธารณะ การประชา
พิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ  

2. การวางแผนการด าเนินงาน เป็นขั้นตอนในการบริหารงาน การวางแผน เพ่ือเตรียมลงมือ
ปฏิบัติในการปราบปรามผู้กระท าความผิด โดยจะมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เตรียมความพร้อมของ
อุปกรณ์ต่างๆ สอดคล้องกับ Simon (อ้างถึงใน รวิภา ธรรมโชติ, 2560, หน้า4) อธิบายว่า การบริหาร 
หมายถึง กิจกรรมของกลุ่มบุคคลที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
สอดคล้องกับ Fayol (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2561, หน้า 23-25) ได้อธิบายว่า หลักขององค์การและ
การจัดการและแบ่งกิจกรรมหรือส่วนประกอบของการบริหาร ที่จะต้องมีการวางแผน สอดคล้องกับ 
Urwick and Gulick (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2561, หน้า 25-26) ได้อธิบายว่า POSDCORB ในตัว P 
การวางแผน ผู้บริหารต้องตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอย่างไรก าหนดเป้าหมายทั้งขององค์การและการวาง
แนวทางในการกระท าดังกล่าวนี้ผู้บริหารต้องพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ที่จะพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เช่นแผนงานที่วางไว้เพื่อภาวะเศรษฐกิจอาจจะน าไปใช้ได้ในทางปฏิบัติใน
ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ า สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระนฤนาท ญาณวิริโย (2556) ไดศ้ึกษาการน า
นโยบายไปปฏิบัติด้านการส่งเสริมฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ของเทศบาลต าบลสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี ผลการวิจัยสรุปว่า จะต้องมกีารจัดท าแผนยุทธศาสตร์ต้องมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน
เพ่ือก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัฒนา หลวักประยูร (2558) ไดศ้ึกษา 
ประสิทธิภาพการบริหารวัดท่าซุง อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ผลการศึกษาสรุปว่า การวางแผนจะต้องมี
การวางแผนให้มีประสิทธิภาพ การวางแผนจะต้องมีการก าหนดล าดับขั้นตอนที่ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติ
สามารถเขา้ใจได้ง่าย 

 3. ลงมือปฏิบัติหรือด าเนินการจับกุมผู้กระท าความผิด โดยจะด าเนินการจับกุมโดยปฏิบัติตามที่ได้
วางแผนไว้ อีกทั้งการจับกุมจะต้องปฏิบัติตามหลักนิติธรรม หลักกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
รวมทั้งการเข้าจับกุมจะต้องปฏิบัติด้วยหลักคุณธรรมและเน้นถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วย 
สอดคล้องกับ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2562, หน้า 32-33) ได้อธิบายว่า หลักการการบริหารงานภาครัฐแนว
ใหม่ (New Public Management) คือประสิทธิภาพ หมายถึง ในการปฏิบัติงานในระบบราชการ จะต้องมี
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนและเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมเป็นส าคัญ 
ทั้งนี้จะต้องมีกระบวนการในการลดขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานลดลง เพ่ือเป็นการอ านวยความ
สะดวก ลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งมีการยกเลิกกระบวนการที่มีความล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็นลง ประสิทธิผล 
หมายถึง ในการปฏิบัติงานในระบบราชการจะต้องมีวิสัยทัศน์ในเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือสามารถตอบสนองความ
ต้องการของทุกฝ่าย จะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ รวมทั้งมีการ
วางเป้าหมายการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน อยู่ในระดับที่สามารถตอบสนองความคาดหวังของประชาชน มี
สร้างกระบวนการอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน 
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และจะต้องมีการติดตามประเมินผลเพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
สอดคล้องกับ วิโรจน์  ก่อสกุล(2561, หน้า 103 - 104) อธิบายว่า ธรรมาภิบาลในประเทศไทยมีระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ ระเบียบส านักนายกรัฐมนรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 มีว่า ในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีควรจัดหรอืส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่
บนพื้นฐานของได้แก่ หลักนิติธรรม คือ หลักการเกี่ยวกับการตรากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้
มีความทันสมัยและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งจะต้องเป็นที่ยอมรับในสังคม คนในสังคมจะต้องยินยอมพร้อม
ใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับที่ออกมา โดยจะถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย ไม่ได้
ปกครองตามอ าเภอใจหรือตามอ านาจของบุคคลใดและหลักคุณธรรม คือ หลักการที่ยึดมั่นในความถูกต้อง 
โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เป็นตัวอย่างแก่คนใน
สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน มีการพัฒนาตนเองไปด้วย สนับสนุนให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ 
ซื่อตรง ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพที่สุจริตจนเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติของคนไทย 
 4. วัดผลหลังจากการจับกุม จะต้องมีการทบทวนถึงการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ว่ามีข้อผิดพลาด ข้อ
ปรับปรุงอย่างไร เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงในการปฏิบัติงานครั้งต่อไป สอดคล้องกับ ชลิดา ศรมณี 
(2561, หน้า 76-78) อธิบายว่า ส่วนประกอบส าคัญของการบริหารเชิงระบบ ในหัวข้อ การป้อนกลับ 
(Feedback) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา ข้อผิดพลาดและผลลัพธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของการปฏิบัติงาน  
โดยข้อมูลเหล่านี้จะใช้เพื่อน าไปปรับปรุงกระบวนการในข้ันตอนต่างๆ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจมากขึ้น 
ซึ่งการป้อนกลับจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามเป้าหมายที่ต้องการและสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระนฤนาท ญาณวิริโย (2556) ไดศ้ึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติด้านการส่งเสริมฟ้ืนฟู 
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ของเทศบาลต าบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยสรุปว่า จะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลในการน านโยบายการไปปฏิบัติเพ่ือเป็นการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน ซึ่งจะสามารถ
น าไปพัฒนาให้โครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปได้ 

5. มกีารจัดท ารายงาน จัดท าข้อมูลในการจับกุมไว้ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการใช้ในการสืบค้น
สืบสวน หาข่าวการกระท าความผิดต่อไปในอนาคต เป็นการจัดท ารายงานเพ่ือเก็บไว้เป็นข้อมูลและเสนอ
ให้ผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบในการปฏิบัติงานต่อไป สอดคล้องกับ Urwick and Gulick (อ้างถึงใน ชลิดา 
ศรมณี, 2561, หน้า 25-26) ได้อธิบายว่า POSDCORB ในหัวข้อ R การท ารายงาน การท ารายงานเป็น
หน้าที่เกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางที่ใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงานได้ในที่นี้
รวมถึงการติดต่อสื่อสารด้วยการท ารายงานท าให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชารู้ถึงความเป็นไป
และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อองค์การ 

ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานด้านสืบสวนและปราบปรามผู้ลักลอบสินค้าหนีศุลกากร
ของส่วนสืบสวนปราบปราม 2 กองสืบสวนและปราบปราม มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1. ปัญหาในด้านของทรัพยากรบุคคล  โดยทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยทางการบริหารที่
ความส าคัญและมีต่อผลส าเร็จขององค์กร ก าลังคนและคุณภาพของคนจะต้องได้รับการสนับสนุน 
ทรัพยากรทั้งด้านการเงินและงบประมาณท่ีมีมีจ านวนที่เพียงพอต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ สอดคล้องกับ
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แนวคิด สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (อ้างถึงใน บุญเกยีรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 15) กล่าวสรุปว่า ปัจจัยที่มี
ผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติที่จะประสบความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติได้นั้นขึ้นอยู่กับ การ
ขาดความพยายามที่เพียงพอ การขาดการสนับสนุนจากผู้น า การขาดเงินทุนที่เพียงพอส าหรับการ
ด าเนินงาน และการขาดผู้น าที่มุ่งมั่นต่อการน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับ
แนวคิด Brever and deLeon (อ้างถึงในบุญเกียรติ   การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 15) ได้อธิบายว่า การ
น านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการ ซึ่งประกอบด้วยการ
จัดสรรทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการน านโยบายไปปฏิบัติให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของเจนจิรา เดชะรัฐ (2559) ได้ศึกษาการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ไปปฏิบัติ ผลการศึกษาสรุปว่า ปัจจัยทางด้านบุคลากรจะต้องมีความพร้อม ความเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานจึงจะประสบผลส าเร็จ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัฒนา หลวักประยูร (2558) ได้ศกึษา 
ประสิทธิภาพการบริหารวัดท่าซุง อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ผลการศึกษาสรุปว่า ปัจจัยทางด้าน
บุคลากรจะต้องมีการแบ่งแย่งหน้าที่ของแต่ละบุคลากรให้ ต้องมีการจัดการบุคลากรให้มีความเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน อีกท้ังบุคลากรจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน  
 2. ปัญหาในด้านของอุปกรณ์และเทคโนโลยี โดยยังขาดแคลนอุปกรณ์ในการท างานที่ไม่เพียงพอ
และเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเพ่ือช่วยในการท างานได้ สอดคล้องกับแนวคิด วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2561, 
หน้า 91,93) ได้อธิบายว่า จากการทบทวนผลงานทางวิชาการที่ผ่านมา พบว่ามปีัจจัยหลายประการที่
ก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติเหล่านี้ ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยความ
เป็นไปได้ทางเทคโนโลยี สอดคล้องกับงานวิจัยของเจนจิรา เดชะรัฐ (2559) ได้ศึกษาการน านโยบายบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ ผลการศึกษาสรุปว่า ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน มีผลต่อความส าเร็จในปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับ พระนฤนาท ญาณวิริโย (2556) ได้
ศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติด้านการส่งเสริมฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ของเทศบาลต าบล
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยสรุปว่า ด้านวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเพ่ือให้มีการบริหารจัดการที่ดี
มากขึ้น 
 3. ปัญหาในเรื่องของงบประมาณ โดยงบประมาณท่ีใช้ในด้านการสืบสวนและปราบปรามยังไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิด Urwick and Gulick (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2561, 
หน้า 25-26) ได้อธิบายว่า POSDCORB ในหัวข้อ B การงบประมาณ งบประมาณเป็นแผนงานชนิดหนึ่งที่
แสดงให้เห็นถึงการใช้จ่ายเงินจ านวนหนึ่งเพ่ือบรรลุถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้นอกจากงบประมาณจะเป็น
แผนงานชนิดหนึ่งแล้วงบประมาณยังเป็นแนวทางของการควบคุมด้วย ซึ่งต้องมีความเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของเจนจิรา เดชะรัฐ (2559) ได้ศึกษาการน านโยบายบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ ผลการศึกษาสรุปว่า ปัจจัยด้านงบประมาณ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจะต้องมี
ประสิทธิภาพและจะต้องมีอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
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 4. ปัญหาในเรื่องนโยบาย ความชัดเจนในการสั่งการ ความชัดเจนของนโยบาย ความเข้มงวดใน
การสั่งการ สอดคล้องกับแนวคิด วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2561, หน้า 86) ได้อธิบายว่า แวน มีเตอร์และแวน 
ฮอร์น ได้ท าการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติ ตั้งแต่ผู้รับนโยบายไปจนถึงผู้ปฏิบัติตามในลักษณะที่เป็น
ล าดับชั้น ซึ่งความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านการสื่อข้อความ ประสิทธิภาพ
ของการน านโยบายไปปฏิบัติย่อมขึน้อยู่กับความเข้าใจของผู้ปฏิบัติตนเองควรท าอย่างไร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความชัดเจนของนโยบาย กิจกรรมต่างๆที่มีส่วนในการช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนความพร้อม
ที่จะท าให้ความร่วมมือของผู้ปฏิบัติ สอดคล้องกับแนวคิด Brever and deLeon (อ้างถึงในบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 
2562, หน้า 15) ได้อธิบายว่า การน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลาย
ประการ ซึ่งประกอบด้วย ความชัดเจนของนโยบาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐกร กลิ่นอุบล 
(2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติ 
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลในภาคกลางผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยภาพรวมหลักที่มีผลต่อ
ความส าเร็จประกอบด้วย ปัจจัยด้านวัตถุประสงค์และมาตรฐานของนโยบาย ที่วัตถุประสงค์สามารถเข้าใจ
ได้ง่าย มาตรฐานเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับได้ 

ข้อเสนอแนะในแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคและพัฒนาการด าเนินงานในการบริหารงาน
ด้านสืบสวนและปราบปรามผู้ลักลอบสินค้าหนีศุลกากรของส่วนสืบสวนปราบปราม 2 กองสืบสวน
และปราบปราม มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1. ด้านของทรัพยากรบุคคล มีการจัดอบรมให้ความรู้ มีการจัดสรรบุคลากรให้เพ่ิมขึ้น มีการใช้
ระบบพ่ีสอนน้อง (Coaching) เพ่ือให้เรียนรู้งานจากผู้มีประสบการณ์ท างานโดยตรง สอดคล้องกับ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล 
(2561, หน้า 86) ได้อธิบายว่า กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติโดยเชื่อว่าความส าเร็จของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ ประกอบไปด้วย ด้านสมรรถนะ ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของหน่วยปฏิบัติว่าจะท างานได้ตามที่หวังไว้เพียงใด ความสามารถดังกล่าวขึ้นอยู่กับความพอเพียงของ
ทรัพยากรที่สนับสนุนกิจกรรม การจูงใจให้ปฏิบัติงาน คุณภาพของบุคลากร ภาวะผู้น า ความส าคัญของ
หน่วยงานนั้น ด้านตัวผู้ปฏิบัติ ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติย่อมเกิดขึ้นอยู่กับความร่วมมือของ
ผู้ปฏิบัติเอง ความร่วมมือดังกล่าวจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความจงรักภักดีของบุคคลที่มีต่อองค์การ
และประโยชน์ส่วนตัวตลอดจนความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงจากวิธีการปฏิบัติงานที่ท าอยู่เดิมด้วยและ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระนฤนาท ญาณวิริโย (2556) ไดศ้ึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติด้านการ
ส่งเสริมฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ของเทศบาลต าบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยสรุปว่า 
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติด้านการส่งเสริมฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ต้องมีการ
จัดการเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อปริมาณงาน มีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในงาน รวมทั้งมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีการจัดฝึกอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับให้มีความรู้
ความสามารถพร้อมที่จะปฏิบัติงาน 
 2. ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี จะต้องมีการจัดสรรอุปกรณ์ เทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐกร กลิ่นอุบล (2551) ได้ศึกษา
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ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติ กรณีศึกษา องค์การ
บริหารส่วนต าบลในภาคกลางผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยภาพรวมหลักที่มีผลต่อความส าเร็จในการน า
นโยบายไปปฏิบัติจะต้องประกอบไปด้วยด้านทรัพยากรนโยบายที่มีการน าเทคนิค เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้
ในการปฏิบัติงานเสมอ 
 3. ด้านงบประมาณ จะต้องมีการจัดสรรงบประมาณให้มากขึ้น ให้มีต่อความเพียงพอในการปฏบิัติงาน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระนฤนาท ญาณวิริโย (2556) ไดศ้ึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติด้านการ
ส่งเสริมฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ของเทศบาลต าบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยสรุปว่า 
ต้องมีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยแหล่งที่มาของงบประมาณจะต้องได้รับการ
สนับสนุน ถ้าอาศัยเพียงแต่งบประมาณทางเดียวจะไม่เพียงพอต่อการพฒันาได้  
 4. ด้านนโยบาย จะต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนมากขึ้น มีการพูดคุยสื่อสารกันมากข้ึน มีการออก
ระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้เข้าใจอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับ สถาบันพระปกเกล้า (ม.ป.ป.) 
ได้รายงานว่า พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ไดต้ราพระราชบัญญัตินี้
ขึ้นเพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบบริหารราชการเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
และการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยจะต้องมีการ กำหนดนโยบาย เป้าหมาย 
และแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับอย่างชัดเจน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัฒนา หลวักประยูร (2558) ได้ศึกษา ประสิทธิภาพการบริหารวัดท่าซุง อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุทัยธานี ผลการวิจัยสรุปว่า ทางด้านการสั่งการ จะต้องมีการสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร มีการ
น าระบบเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการสั่งการ ท าให้สามารถจัดการแก้ไขได้รวดเร็วทันการณ์ การสั่ง
การจะต้องมีความนิ่มนวลแต่เฉียบขาด การสั่งการทุกอย่างเป็นไปตามระบบและแบบแผนที่ควรเป็น มี
การก าหนดหัวหน้าผู้รับผิดชอบในหน่วยงานนั้นๆ อย่างชัดเจนเพ่ือให้เกิดเอกภาพในการสั่งการ 
  

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความช านาญ ความถนัด ปลูกฝังจิตส านึกให้เป็นคนดี มี
คุณธรรม มีระบบให้คุณให้โทษอย่างชัดเจน การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน
ตามผลงานที่เกิดขึ้นจริง  
 2. พัฒนาทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่วยลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น รวมทั้งน า
เทคโนโลยีใหม่ๆท่ีเหมาะสมกับปัจจุบันเข้ามา ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
  3. ควรมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม 
เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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